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Popovici Nițu Stoica & Asociații a asistat gigantul Ameropa în preluarea silozului

din Sarulesti. Proiect coordonat de Bogdan C. Stoica și Mariana Marcu 

Traderul elvetian de cereale Ameropa, unul dintre cei mai mari comercianti de cereale, cu operatiuni locale

și afaceri în România de peste 640 mil. euro în 2017, preia silozul din Sarulesti, împreuna cu activele și

personalul aferent, de la Comcereal Fundulea, companie agricola controlata de Constantin Dumitru.

Tranzacția a ajuns la final, grupul elvețian fiind asistat și de aceasta data de de avocații firmei Popovici Nițu

Stoica & Asociații (PNSA), cu care lucreaza în mod tradițional pe piața locala. 

Potrivit informațiilor 

Biz

Lawyer, echipa de avocați PNSA a fost coordonata de Bogdan C. Stoica (Partener),

împreuna cu Mariana Marcu (Senior Associate).

Achiziția silozului din Sarulesti se înscrie în planul mai larg de extindere în teritoriu a gigantului elvetian prin

achiziția unor business-uri locale și preluarea unor elemente de infrastructura.

Aceasta tranzacție vine la puțin timp dupa alte doua achiții din agribusiness-ul local, facute de Ameropa.

Reamintim ca traderul elvețian a preluat, în luna iunie, 40% din actiunile companiilor Promat Comimpex și

Agroind Cauaceu. Cumparatorul a fost asistat de avocații PNSA în toate fazele tranzacției.

Ameropa Grains S.A. România este parte a Grupului de companii Ameropa Elvetia. Aceasta din urma detine în

România atât Combinatul de Îngrasaminte Azomures, cât si Chimpex, unul dintre cei mai mari operatori din Portul

Constanta.

Ameropa este prezenta în 30 de tari si are o expunere globala în pietele traditionale pe cinci continente. În

Romania, grupul deține silozuri și magazii în Olt, Constanța, Braila, Iași, Tulcea, Ialomița, Calarași, Teleorman,

Timiș.

În ultimii doi ani, elvețienii au preluat mai multe unitați de  depozitare, echipamente și contracte de la firme locale,

care operau în  teritoriu. Ameropa a achiziționat în 2017 spații de depozitare,  echipamente și contracte de la firma

Cerealfert. Printre țintele de  achiziții din 2016 a fost depozitul de cereale cu o capacitate de 20.000  tone din

Vladeni, judetul Iasi, deținut de firma Cereal Bac, ce  aparținea omului de afaceri Culița Barabaș, într-o tranzacție

estimata  la peste doua milioane de euro. De asemenea, în urma cu doi ani,  traderul elvețian a preluat și afacerea

Comcereal Assets, într-o  tranzacție ce a presupus achiziția unor spații de depozitare,  echipamente și contracte în

Braila.

Avocații Popovici Nițu Stoica & Asociații au fost alaturi de cumparator în toate fazele tranzacțiilor.
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Citește și 

Elvețienii Ameropa continua seria achizițiilor pe piața locala, asistați de avocații PNSA. Ultimul pe lista,

un business din Olt

Reamintim ca traderul elvetian Ameropa a preluat in 2011 controlul  Azomures, cel mai  mare  producator de

ingrasaminte din Romania,  intr-una dintre cele mai  mari  tranzactii de tip M&A incheiate pe  piața locala.

Elvetienii au  fost  asistati in aceasta achiziție de  firma de avocatura Popovici Nitu   & Asociatii (n.r. numele

firmei, la acea vreme),  care a oferit consultanța holdingului Ameropa de-a   lungul timpului,  inclusiv cu privire la

preluarea Comcereal Constanța în   2009.  Ulterior, Ameropa Holding a mers pe mana avocaților de la   Popovici 

Nițu & Asociații și pe piața de capital, oferta de preluare   a  Azomures fiind aprobata în timp record.

Citeste si

►   Popovici Nitu & Asociatii asista Ameropa Holding AG într-una dintre cele mai mari tranzactii din

ultimii ani

►      Elvetienii de la Ameropa Holding merg pe mana avocatilor de la   Popovici  Nitu & Asociatii si pe

piata de capital. Oferta de   preluare a  Azomures, aprobata in timp record

►      Avocatii Ameropa, dupa cea mai mare oferta publica de preluare din    ultimii ani: Din perspectiva

dificultatii, au contat elementele de    extraneitate, complexitatea si domeniile extrem de variante prin care

am    trecut
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